Secretaria general

A la ciutat de Tarragona, a 24 de juliol de 2015
Essent dos quarts d’onze del matí queden reunits al Saló de
Comissions "Julio Antonio" d’aquesta Diputació els membres de la
Junta de Govern, sota la Presidència de l’Il·lm. Sr. Josep Poblet Tous,
President de la Corporació, i amb l’assistència dels següents Srs.
Diputats:
Molt Il.ltre. Sr. Josep M. Cruset Domènech
Molt Il.ltre. Sr. Josep Masdeu Isern
Il.ltre. Sr. Josep Felix Ballesteros Casanova
Il.ltre. Sra. Montserrat Carreras Garcia
Il.ltre. Sra. Immaculada Costa Ramon
Il.ltre. Sr. Álvaro Gisbert Segarra
Il.ltre. Sr. Joan Josep Malràs Pascual

Excusa la seva assistència l'Il.ltre. Sr. Carles Pellicer Punyed, l'l.ltre. Sr.
Joan Piñol Mora.

Actua de Secretari la Sra. Pilar Sánchez Peña, Secretària General de la
Diputació.
Assisteix també, el Sr. Tomàs Carbonell Vila, Interventor de la
Diputació.

PUNT 1.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Presents els Diputats vocals d’aquesta Junta de Govern que van ser
designats per l’Il·lm. Sr. President per decret de data 13 de juliol de
2015, en majoria suficient per a constituir el quòrum d'assistència
legalment establert, es declara constituïda formalment la Junta de
Govern.
SECRETARIA
Secretaria General
PUNT 2.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
DE DATA 16 DE JULIOL DE 2015 DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES DEL PRESIDENT A LA JUNTA DE GOVERN
Es dóna compte del decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015,

núm. Registre 2015-002266 que es com segueix:
"EXPOSICIÓ DE FETS
El passat dia 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. La
Diputació es va constituir en sessió extraordinària el dia 29 de juny de 2015.
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitat de fer més eficaç i a
efectes de donar major transparència a la gestió corporativa es considera
necessària la delegació d’atribucions d’aquesta Presidència a la Junta de
Govern.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb el que estableix l’article 35.2 b) en relació a l'article 34.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la
normativa abans esmentada, RESOLC:
1.- Delegar en la Junta de Govern l’exercici de les següents competències
d’aquesta Presidència:
Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica
* Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el Pressupost i la plantilla
aprovats pel ple
* Aprovar les bases i la convocatòria de les proves per a la selecció de
personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
* Aprovar els projectes dels plans d'ocupació vinculats al Pla de foment de
l'ocupació corporatiu
Contractació
* Els contractes d’obres, subministrament, serveis, gestió de serveis públics,
contractes administratius especials i els contractes privats, que no tinguin la
condició de contractes menors, quan el seu import no superi el 10 per 100
dels recursos ordinaris del pressupost, ni en qualsevol cas, els sis milions
d’euros, incloses el de caràcter plurianual de durada no superior a 4 anys,
sempre que el seu import acumulat de totes les anualitats no superi el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del 1r exercici
ni la quantia senyalada, excepte el tràmit previst a l’article 135.2 de la Llei
30/2007 (LCSP) delegat en el diputat de contractació per raons d’agilització en
la tramitació administrativa.
Expropiacions
* Qualsevol resolució relacionada amb la tramitació dels expedients
d’expropiacions
Obres i serveis
* Aprovar els projectes d’obres i serveis, contractació o concessió dels quals
sigui competència del president i estiguin previstos en el Pressupost.
Patrimoni

* Adquirir béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el
seu valor no superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni
l’import de 3 milions d’euros.
* Adjudicar concessions sobre béns de dominic públic el valor dels quals no
superi els límits indicats a l’apartat anterior.
* Alienar béns patrimonials, quan el seu valor no superi els límits anteriors.
Hisenda
* Aprovar les transferències a la Generalitat de Catalunya en matèria del
PUOSC.
* Aprovar les aportacions econòmiques als grups polítics de la Corporació i
aprovar els justificants, d’acord amb els criteris fixats pel Ple (fases DO).
* Aprovar la concessió i lliurament de les aportacions econòmiques anuals a
les entitats de les quals forma part la Diputació (fases ADO).
* Reconèixer obligacions de la corporació i ordenar-ne el pagament, tant les
corresponents a factures i certificacions com els lliuraments de subvencions,
llevat de les de caràcter singular, extraordinari o urgent concedides
directament per la Presidència i regulades a les BEP.
* Aprovar els Plans de Disposició de Fons.
Subvencions
* Aprovar les convocatòries anuals dels procediments de concessió de
subvencions, ajuts, premis i beques en règim de concurrència competitiva.
* Resoldre els procediments de concessió de subvencions, ajuts, premis i
beques en règim de concurrència competitiva.
* Concedir subvencions directes previstes nominativament en el Pressupost i
aprovar els convenis reguladors.
* Resoldre les qüestions derivades de les subvencions i ajuts concedits
(pròrrogues, canvis, declaracions de pèrdues del dret al cobrament,
infraccions i sancions, etc.).
* Iniciar i resoldre els expedients de reintegrament d'aquelles subvencions i
ajuts que s'hagin concedit prèviament per la Junta de Govern.
Responsabilitat patrimonial
* Resoldre els expedients de responsabilitat patrimonial.
Relacions interadministratives
* Aprovar convenis de col·laboració interadministrativa.
* Emetre informes preceptius sobre creació d'agrupació i sobre dissolució
d'agrupacions per al manteniment en comú del lloc de treball de Secretaria
Intervenció.

2.- En qualsevol moment la Presidència pot avocar, de manera puntual i
motivada, la delegació amb els requisits i procediment establerts en els
articles 14 LRJPAC, 9 LRJPACat i 116 ROF.
3.- La delegació es fa per temps indefinit i en cap cas aquestes competències
poden ser delegades
4.- La delegació és efectiva des del dia 20 de juliol de 2015.
5.- Ordenar la seva publicació en el BOP de Tarragona i en el tauler d’anuncis
de la Diputació.
6.- Donar compte d’aquesta resolució al ple en la primera sessió que es
celebri."

Els membres de la Junta de Govern en queden assabentats.

PUNT 3.- DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
DE DATA 16 DE JULIOL DE 2015 DEL REGIM DE SESSIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN
Es dóna compte del Decret de Presidència de data 16 de juliol de 2015
núm. registre 2015-002264 que es com segueix:
"EXPOSICIO DE FETS
Realitzades les eleccions municipals el passat dia 24 de maig de 2015 i
constituïda la Corporació en sessió extraordinària el dia 29 de juny, cal
establir el règim de sessions de la Junta de Govern, assenyalant igualment els
dies i hores de celebració.

FONAMENTS DE DRET
L’article 99.1 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu de 2/2003, de 28 d’abril preveu que les
corporacions locals puguin establir el seu règim de sessions ordinàries,
assenyalant igualment els dies i hores de celebració. I en aquest mateix sentit
es manifesta l’article 112 del Reglament d’organització i funcionament de les
corporacions locals, en relació amb la Junta de Govern.
En conseqüència, RESOLC:

1.- Establir com a dies per a la realització de les sessions ordinàries de la
Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, els divendres a les 10:30
hores. excepte el mes d’agost, i el mes de desembre que s’adaptarà segons
les dates festives previstes en el calendari.

2.- Donar compte d’aquesta resolució al ple en la primera sessió que celebri."

Els membres de la Junta de Govern en queden assabentats.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA AL MUNICIPI - SAM
Medi Ambient, Salut Pública i Territori
PUNT 4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE
BARCELONA PEL MANTENIMENT DE LES ESTACIONS DEL CAMP
DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE DE LA XARXA
AEREOBIOLÒGICA DE CATALUNYA (XAC) I DEL PERSONAL
NECESSARI PER A PODER REALITZAR LA LECTURA DE LES
MESURES DE POL·LEN I ESPORES ATMOSFÈRIQUES. CONVENI
XAC 2015.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- La missió de la Diputació de Tarragona, en matèria de salut pública,
és portar a terme serveis d’assistència i cooperació als ajuntaments, per
a facilitar la gestió de les seves competències, mitjançant accions i
programes de protecció i promoció de la salut, així com promoure el
desplegament de polítiques que impulsin estils de vida més saludables
a la població.
2.- En data 29 de maig de 2015 (RE 1/2015/019691-1 de data 17 de
juny de 2015), la Universitat Autònoma de Barcelona manifesta la seva
voluntat de comptar novament amb la col·laboració de la Diputació, per
al manteniment del projecte a les dues estacions de mostreig de la
Xarxa Aerobiològica de Catalunya, en endavant XAC, ubicades a
Tarragona i a Roquetes (Observatori de l’Ebre) i del personal necessari
per a la preparació de les mostres, anàlisis microscòpica, manteniment
de la base de dades i web i suport administrariu.
3.- La Diputació de Tarragona manifesta la seva voluntat de continuar
participant en les activitats realitzades per la Universitat Autònoma de
Barcelona conscient de la importància de desenvolupar activitats
necessàries per la protecció i promoció de la salut.
4.- Aquest conveni té per objecte l’estudi del contingut de pol·lens i
espores a l’aire, amb una aplicació molt directa amb la població, perquè
la major part d’aquestes partícules són causants d’al·lèrgies
respiratòries.
5.- El pressupost de despeses pel funcionament de la Xarxa
Aerobiològica de Catalunya (XAC) és de 49.794,74 €. L’import total de
la subvenció de la Diputació ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL

euros (15.000,00 €), amb càrrec a la partida 2015/1200/311/45100,
equivalent al 30,12 % del cost total del projecte.
6.- El conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2015, sense
perjudici que les actuacions relatives a la justificació es puguin realitzar
durant el primer trimestre del 2016.
7.- La Unitat Medi Ambient, Salut Pública i Territori ha emès informe
favorable sobre l’esmentada aportació.
FONAMENTS DE DRET
1.- És d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de

subvencions; el RD 887/06 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions; les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i les bases d’execució del Pressupost vigents; i
la normativa general aplicable: Llei general pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú (en matèria de procediment), la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de bases de règim local i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la
Llei general de subvencions.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a la Universitat Autònoma de Barcelona una
subvenció pel manteniment del projecte a les dues estacions de
mostreig de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), ubicades a
Tarragona i a Roquetes (Observatori de l’Ebre) i del personal necessari
per a poder realitzar la lectura de les mesures de pol·len i espores
atmosfèriques:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Universitat Autònoma de Barcelona
Barcelona
2015 - Conveni UAB - XAC
49.794,74 euros
30,12%
15.000,00 euros

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i la
Universitat Autònoma de Barcelona - Xarxa Aerobiològica de
Catalunya- per regular la concessió d’una subvenció, en matèria de
salut pública, pel manteniment de dues estacions de mostreig per al

seguiment del contingut esporopol·línic a l’atmosfera, al Camp de
Tarragona i Terres de l’Ebre i del personal necessari per a poder
realitzar la lectura de les mesures de pol·len i espores atmosfèriques.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calgui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Notificar aquest acord a la Universitat Autònoma de Barcelona i
traslladar-ho a la Intervenció General d’aquesta Diputació.
Règim de recursos:
-Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
-Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 5.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I L’ASSOCIACIÓ D’EMPRESES
INNOVADORES DE LA GARROFA (EIG) PER A L’ESTABLIMENT
D’UNA FINCA EXPERIMENTAL AL SUD DE TARRAGONA PER TAL
D’ESTUDIAR LA CONTRIBUCIÓ DEL GARROFER EN LA MITIGACIÓ
DEL CANVI CLIMÀTIC I EL SEU ÚS EN L’ÀMBIT DE L’ECOLOGIA
DEL FOC I DE LA PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- L’Associació d’Empreses Innovadores de la Garrofa, és una entitat
sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i que gaudeix de
plena capacitat jurídica. Els seus objectius són entre d’altres la
promoció del cultiu de la garrofa a Espanya, el foment d’estudis i
programes d’investigació del garrofer, així com l’impuls de programes
d’investigació i desenvolupament de la garrofa i els seus derivats.
2.- L’Associació d’Empreses Innovadores de la Garrofa ha elaborat un
projecte d’innovació mediambiental, especialment en l’àmbit de
l’ecologia del foc i de la prevenció dels incendis forestals, atès que el
projecte contempla treballar en la millora dels coneixement de l’ús del
garrofer, de la seva inclusió en infrastructures estratègiques i de franges
en la prevenció d’incendis forestals.
3.- En data 6 de maig de 2015 (RE 1-2015-015344-1), l’Associació
d’Empreses Innovadores de la Garrofa ha sol·licitat a la Diputació de
Tarragona una subvenció de 7.500,00 € per a iniciar el projecte de
reforestació i prevenció dels incendis forestals.

4.- El pressupost de l’actuació que presenta l’Associació d’Empreses
Innovadores de la Garrofa és de 10.000,00 €.
5.- La Diputació de Tarragona ha previst pressupostàriament per a
l’exercici 2015, la quantitat de 7.500,00 € amb càrrec de la partida
1200/172/48957/01, per a les actuacions de l’exercici de 2015, que és
el 75,00% del pressupost elegible i que serà lliurat prèvia justificació de
les depeses totals realitzades en la forma i termini que s’estableix en el
conveni.
6.- La Unitat de Medi Ambient i Salut Pública i Territori del SAM ha
emès informe favorable sobre l’esmentada aportació.
FONAMENTS DE DRET
1.És d’aplicació la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de
subvencions; el RD 887/06 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions; les Bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i les bases d’execució del Pressupost vigents; i
la normativa general aplicable: Llei general pressupostària, la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú (en matèria de procediment), la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de bases de règim local i el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, en tot allò que no sigui contrari a la
Llei general de subvencions.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Associació d’Empreses Innovadores de la Garrofa
una subvenció, per a l’establiment d’una finca experimental al sud de
Tarragona per tal d’estudiar la contribució del garrofer en la mitigació
del canvi climàtic i el seu ús en l’àmbit de l’ecologia del foc i de la
prevenció dels incendis forestals:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Empresas Innovadoras de la Garrofa
Tortosa
2015 - Conveni EiG Garrofa
10.000,00 euros
75,00%
7.500,00 euros

Aquesta subvenció s’entén acceptada pel beneficiari, en les condicions
que figuren en el conveni regulador, si en el termini màxim d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquest acord
no manifesta expressament el contrari. En qualsevol cas, la signatura
del conveni regulador per part del representant legal del beneficiari és
una manifestació fefaent de l’acceptació.
Segon.- Aprovar el conveni entre la Diputació de Tarragona i
l’Associació d’Empreses Innovadores de la Garrofa per a regular la

concessió d’una subvenció per a l’establiment d’una finca experimental
al sud de Tarragona per tal d’estudiar la contribució del garrofer en la
mitigació del canvi climàtic i el seu ús en l’àmbit de l’ecologia del foc i
de la prevenció dels incendis forestals.
Tercer.- Facultar al President de la Diputació de Tarragona per a la
signatura d’aquest conveni i per dur a terme el que calqui per donar
compliment a l’acord.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Associació d’Empreses Innovadores
de la Garrofa i traslladar-ho a la Intervenció General d’aquesta
Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 6.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA A
L’AJUNTAMENT DE LA FEBRÓ PER A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
PER
AL
PLA
D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL. CONVOCATÒRIA DE 2010.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 24 de desembre de 2010 la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va concedir, a l’Ajuntament de la Febró una subvenció
per import de 14.459,70 €, per a finançar el planejament bàsic municipal
(POUM), corresponent a la convocatòria 2010.
2. En data 29 de maig de 2015 (R.E. 1/2015/018844-1 de data
8/06/2015), l’Ajuntament de la Febró ha presentat escrit sol·licitant una
pròrroga per a poder finalitzar els treballs del POUM.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases de subvencions per finançar el pla d’ordenació urbanística
municipal, determinen que les despeses s’han de justificar en el termini
màxim de 3 anys, des de la data de notificació de l’adjudicació dels
treballs, i que l’ampliació del termini de justificació no podrà superar la
meitat del termini concedit per la justificació.
2. Per acord de la Junta de Govern de 22 de juny de 2012, es va lliurar
a l’Ajuntament de la Febró el 50% de la subvenció, i d’acord amb les
bases el termini de justificació finalitza el 22 de juny de 2015, i per tant

procedeix la concessió d’una pròrroga 18 mesos que finalitzarà el 22 de
desembre de 2016.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament de la Febró una pròrroga fins el 22 de
desembre de 2016, per a la justificació de la subvenció concedida per
acord de la Junta de Govern de 24 de desembre de 2010, per a
finançar el planejament bàsic municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de la Febró i traslladar-lo
a la Intervenció General de la Diputació.

PUNT 7.- PROPOSTA DE CONCESSIÓ D’UNA PRÒRROGA A
L’AJUNTAMENT D’ALFORJA PER A LA JUSTIFICACIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ
CONCEDIDA
PER
AL
PLA
D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL. CONVOCATÒRIA 2009.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 18 de desembre de 2009 la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona va concedir, a l’Ajuntament d’Alforja una subvenció per
import de 15.000,00 €, per l’actuació “Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal”, corresponent a la convocatòria 2009.
2. En data 16 de juny de 2015 (R.E.1/2015/020029-1 de data 22 de juny
de 2015), l’Ajuntament d’Alforja ha presentat escrit sol·licitant una
pròrroga per poder finalitzar l’expedient, mentre resten a l’espera de la
finalització dels treballs del POUM.
FONAMENTS DE DRET
1. Les bases de subvencions per finançar el pla d’ordenació urbanística
municipal, determinen que les despeses s’han de justificar en el termini
màxim de 3 anys, des de la data de notificació de l’adjudicació dels
treballs (25/11/2014), i que l’ampliació del termini de justificació no
podrà superar la meitat del termini concedit per la justificació. Per
aquest motiu procedeix la concessió d’una pròrroga de 18 mesos, que
finalitzarà el 25 de maig de 2016.
Per tot això, S'ACORDA:
Primer.- Concedir a l’Ajuntament d’Alforja una pròrroga fins el 25 de
maig de 2016, per a la justificació de la subvenció concedida per acord
de la Junta de Govern de 18 de desembre de 2009, per a finançar el
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alforja i traslladar-lo a la
Intervenció General de la Diputació.

PUNT 8.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ DE PÈRDUA DEL DRET AL
COBRAMENT I BAIXA PER MANCA DE JUSTIFICACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ PER AL PLANEJAMENT BÀSIC MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE SARRAL. CONVOCATÒRIA 2008.

EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Comissió de Govern de 11 de gener de 2008, va aprovar les
bases per a l’any 2008 de concessió de subvencions per al finançament
del planejament bàsic municipal, la seva revisió, i els plans especials de
protecció del patrimoni i plans de millora urbana de reforma interior,
publicades al BOT núm. 12, de data 15 de gener de 2008.
2. Per acord de la Junta de Govern de 5 de desembre de 2008 es va
concedir a l’Ajuntament de Sarral una subvenció pel pla d’ordenació
urbanística municipal per import de 15.000,00 €.
3. Per acord de la Junta de Govern de 4 de novembre de 2011 es va
lliurar a l’Ajuntament de Sarral l’import de 7.500,00 €, 50 % de la
subvenció concedida, una vegada presentat el certificat d’acceptació de
la subvenció i el contracte amb el tècnic redactor, exigits a les bases.
4. Les bases de les subvencions pel finançament del planejament
bàsic municipal determinen que el termini per justificar les subvencions
serà com a màxim de tres anys des de la data de notificació de
l’adjudicació dels treballs. Transcorregut aquest termini sense
justificació, el crèdit serà donat de baixa previ requeriment.
5. En data 17 de març de 2014 l’Ajuntament de Sarral va sol·licitar una
pròrroga, que es va concedir per acord de la Junta de Govern de 11
d’abril de 2014, i que finalitzava el 31 de desembre de 2014.
6. Davant la manca de justificació per part de l’ens beneficiari, la unitat
gestora ha seguit el procediment establert a l’art. 70.3 del RD 887/2006,
de 21 de juliol, requerint al beneficiari esmentat en data 16 de març de
2015 (RS 2-2015-003427-1 de data 16/03/2015), i concedint un termini
improrrogable de 15 dies per presentar la justificació o bé formular
al·legacions al respecte, sense resposta per part de l’ens local
esmentat.
FONAMENTS DE DRET
1. La Base 26 bis, de les Bases Generals de Subvencions de la
Diputació de Tarragona, determina que es pot produir la pèrdua del dret
al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de manca de
justificació o de concurrència d’alguna de les causes previstes en
l’article 37 de la Llei General de Subvencions.

En conseqüència S'ACORDA:
Primer.- Declarar la pèrdua del dret al cobrament per manca de
justificació de la subvenció pel finançament del planejament bàsic
municipal, convocatòria 2008, de l’Ajuntament de Sarral per import de
15.000,00 € i donar de baixa l’esmentada subvenció .
Segon.- Iniciar el procediment de reintegrament de la bestreta de
7.500,00 € que se li va lliurar per acord de la Junta de Govern de 4 de
novembre de 2011.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Sarral i traslladar-ho a
la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

PUNT 9.- PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DE LA RENÚNCIA
PRESENTADA PER L'AJUNTAMENT DE LA MORERA DE
MONTSANT A LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA PROTECCIÓ
DE LA SALUT PÚBLICA:REDUCCIÓ D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS I
CONTROL DE PLAGUES. CONVOCATÒRIA 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1.- Per acord de la Junta de Govern, de data 14 de febrer de 2014, la
Diputació de Tarragona va aprovar la convocatòria de subvencions per
actuacions del programa de protecció de la salut pública per la reducció
d’animals peridomèstics i control de plagues, per l’exercici 2014 i
publicada al BOPT de data 51 de 3 de març de 2014.
2.- Per acord de la Junta de Govern, de 25 de juliol de 2014, la
Diputació de Tarragona va concedir a l’Ajuntament de la Morera de
Montsant una subvenció de 1.599,99 € per peridomèstics amb càrrec a
la partida 2015/1200/313/46214/02 i núm. d’operació 2014029774 per
actuacions del programa de protecció de la salut pública.
3.- Mitjançant escrit, de 12 de juny de 2015, (RE 8004330008-1-2015019306-2, de 12 de juny de 2015), l’Ajuntament de la Morera de
Montsant comunica la renúncia a la subvenció atorgada davant la
impossibilitat de realitzar l’actuació.

FONAMENTS DE DRET
1.- De conformitat amb l’article 87 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC, el procediment finalitza entre d’altres
circumstàncies, amb la renúncia al dret en que es fonamenti la
sol·licitud, quan la renúncia no estigui prohibida per l’ordenament jurídic.
2.- La concessió de la subvenció constitueix un dret subjectiu al
cobrament per part del beneficiari, sotmès a les càrregues o condicions
imposades en les bases de subvencions. No obstant, el compliment de
les condicions imposades depèn de la voluntat, o també de la
possibilitat, de portar a terme aquestes per part del beneficiari.
3.- En el present cas, l’Ajuntament de la Morera de Montsant renúncia a
la subvenció concedida i no existeix impediment, a la normativa
reguladora de les subvencions públiques ni a les bases específiques
reguladores de les subvencions per actuacions del programa de
protecció de la salut pública, per efectuar la renúncia a la subvenció
concedida.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Acceptar la renúncia, de la subvenció per actuacions del
programa de protecció de la salut pública per la reducció d’animals
peridomèstics, per import de 1.599,99 €, concedida a l’Ajuntament de la
Morera de Montsant, per acord de la Junta de Govern de la Diputació
de Tarragona de 25 de juliol de 2014.
Segon.- Donar de baixa la subvenció concedida a l’Ajuntament de la
Morera de Montsant amb càrrec a la partida 2015/1200/313/46214/02 i
núm. d’operació 2014029774, corresponent al concepte i import abans
esmentat.
Tercer.- Notificar aquest resolució a l’Ajuntament de la Morera de
Montsant i traslladar-lo a la Intervenció General de la Diputació.
Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des
de l’endemà de la seva notificació.
- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

Actuacions Integrals al Territori i Cooperació
PUNT 10.-PROPOSTA D'ACCEPTACIÓ DE DESTINACIÓ DE LA
SUBVENCIÓ PEIM 2015, PER A L'ACTUACIÓ "PROJECTE CANVI

D'ÚS PER A SERVEIS D'ACOLLIMENT DIÜRN", ATORGADA A
L'AJUNTAMENT DE MASDENVERGE I DESTINAR L'IMPORT A
L'ACTUACIÓ "SERVEIS D'ACOLLIMENT DIÜRN".
EXPOSICIÓ DE FETS
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de 27 de març de
2015 aprovà la segona concessió del PEIM 2015.
2. L'Ajuntament de Masdenverge té inclosa al PEIM 2015 de la
Diputació de Tarragona l'actuació "Projecte canvi d'ús per a serveis
d'acolliment diürn" càrrec a la partida 1010/942/76208/01 del pressupost
vigent, amb el següent finançament:
Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv. PEIM 2015:

"Projecte canvi d'ús per a serveis d'acolliment diürn "
41.944,37 euros
28.241,47 euros
13.702,90 euros

3. L'Ajuntament ha presentat una sol·licitud de canvi de destinació de la
subvenció en data 11 de juny de 2015 (núm. assent. 8004330008-12015-016862-2), on demana destinar l'import de la subvenció a una
nova actuació que es relaciona a continuació:
Actuació:
Pressupost:
Recursos Propis:
Subv. PEIM 2015:

"Serveis d'acolliment diürn"
35.247,37 euros
21.544,47 euros
13.702,90 euros

4. S’ha revisat la sol·licitud i s’ha comprovat que la documentació
presentada és la que regulen les bases del PEIM 2015 i els serveis
tècnics han emès informe favorable sobre el document tècnic de
l'actuació.
5. Els representants dels ens locals han declarat de forma expressa que
es troben al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
6. S'ha comprovat que el beneficiari no és deutor amb Diputació de
Tarragona.
FONAMENTS DE DRET
1. Base 11a del Pla Especial d'Inversions Municipals 2015 de la
Diputació de Tarragona.
2. Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
3. Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

4. Bases generals de subvencions de la Diputació.

Per tant, S'ACORDA:
Primer. Acceptar el canvi de destinació de la subvenció del PEIM 2015
per a l'actuació " Projecte canvi d'ús per a serveis d'acolliment diürn"
amb càrrec a la partida 1010/942/76208/01 del pressupost vigent.
Segon. Desvincular de l'actuació esmentada la subvenció inicialment
atorgada a l'Ajuntament de Masdenverge i aplicar-la a càrrec de la
partida 1010/942/76208/01 del pressupost vigent:
Beneficiari:
Municipi:
Concepte:
Pressupost Elegible:
% concedit:
Import concedit:

Ajuntament de Masdenverge
Masdenverge
Serveis d'acolliment diürn
35.247,37 euros
38,76%
13.702,90 euros

Tercer. Fer avinent al beneficiari que la subvenció s’entén acceptada si
no manifesta el contrari en el termini d’un mes, comptat a partir del dia
següent al de la notificació de la resolució de la seva concessió.
Quart. Notificar aquesta resolució a l'interessat i traslladar-la a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de dos mesos
des de l’endemà de la publicació, davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’un mes des de l’endemà de la publicació, davant el ple de la
Diputació de Tarragona.

PUNT 11.- PROPOSTA PER INICIAR EL PROCEDIMENT DE
REINTEGRAMENT DE PART DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA I
PAGADA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP, EN RELACIÓ
A LA LÍNIA DE COLÒNIES, LLIBRES I LLARS D'INFANTS PER AL
CURS 2012/2013 DINS DEL CONVENI ÚNIC ENTRE LA DIPUTACIÓ
DE TARRAGONA I EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP DE
1998.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. En data 1 de juny de 2015, la Intervenció General de la Diputació de
Tarragona emet informe provisional de control financer en relació a

l'ajut concedit l’any 2012 al Consell Comarcal del Baix Camp,
corresponent a la línia de Colònies, llibres i llars d'infants per al curs
2012/2013 regulat al Conveni Únic entre la Diputació de Tarragona i el
Consell Comarcal del Baix Camp de 1998.
2. Aquest informe conclou que la Diputació de Tarragona va concedir i
lliurar al Consell Comarcal del Baix Camp un import de 185.978,37
euros, mentre que l'import total lliurat per part del Consell Comarcal als
ajuntaments beneficiaris després de la justificació presentada per cada
ajuntament va ser de 178.750,00 euros.
3. La clàusula 7a del Conveni Únic regulador estableix que el Consell
Comarcal ha de justificar les despeses de l'any anterior per tal de
cobrar l'import de l'aportació de la Diputació. El pagament de la
subvenció de l'exercici 2012 es va efectuar amb la justificació del curs
2011/2012.
4. El Consell Comarcal finalment va lliurar sobre els ajuts concedits
durant el curs 2012/2013, després de la justificació presentada per cada
ajuntament, 178.750,00 euros.
5. L'import lliurat per la Diputació de Tarragona correspon al 100% de
l'import concedit al Consell Comarcal, per tant, atès que queden sense
justificar 7.228,37 euros i d'acord amb l'article 37.1.c) de la LGS,
correspon el reintegrament d'aquest import per justificació insuficient.
6. En data 3 de juliol de 2015, es notifica a la Unitat gestora que el
beneficiari no ha presentat al·legacions a l'informe de control financer
de subvencions durant el tràmit d'audiència.
FONAMENTS DE DRET
1. Llei 38/2003 general de subvencions (LGS)
2. Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la LGS
3. Reial decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’hisendes locals
4. Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú
5. Conveni entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del
Tarragonès per a l'any 1998.
6. Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona per a
l’exercici 2012
7. Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona

En conseqüència, S'ACORDA:

Primer. Iniciar el procediment de reintegrament de part de la subvenció
concedida i pagada al Consell Comarcal del Baix Camp, en relació a la
línia de Colònies, llibres i llars d'infants per al curs l'any 2012/2013
dins del Conveni Únic entre la Diputació de Tarragona i el Consell
Comarcal del Baix Camp de l'any 1998, per import de 7.228,37 euros,
més els interessos de demora corresponents des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi la procedència del
reintegrament.
Segon. Atorgar al beneficiari un termini de quinze dies hàbils, a
comptar des del següent al de la notificació d'aquesta resolució, perquè
al·legui o presenti els documents que consideri pertinents. Durant
aquest termini l'expedient estarà a la seva disposició a la Unitat
d'Actuacions al Territori i Cooperació del Servei d'Assistència Municipal
de la seu de la Diputació de Tarragona, al carrer Pere Martell núm. 2,
de dilluns a divendres, no festius, de les 9 a les 14 hores.
Tercer. Notificar aquesta resolució al beneficiari i comunicar-ho a la
Intervenció General de la Diputació de Tarragona perquè en tingui
coneixement.
Règim de recursos:
Acte no susceptible de ser reconegut, ja que és un acte de tràmit no
qualificat.

PUNT 12.- PROPOSTA DE RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN 27 DE FEBRER DE 2015 PER TAL D'INCLOURE
ELS IMPORTS DELS PLANS COMPLEMENTARIS DEL CONSELL
COMARCAL DEL MONTSIÀ, DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS I DEL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE
BARBERÀ I APROVACIÓ DELS PLANS COMPLEMENTARIS ALS
PLANS D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ MUNICIPAL ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I ELS CONSELLS COMARCALS 2014.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. El Ple de la Diputació de Tarragona de data 28 de març de 2014, va
aprovar l'Addenda al Conveni marc de col·laboració i coordinació entre
la Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la
prestació dels serveis municipals, de data 21 de febrer de 2014, amb
l'objectiu d'establir un sistema de compensació de les desviacions de
recursos econòmics que els consells comarcals, com a conseqüència
de la modificació del Conveni marc de desembre de 2013, han destinat
a les escoles de música municipals en el 2014.

2. D’acord amb la clàusules primera i segona de l'Addenda al conveni,
la Diputació de Tarragona va aprovar per l'anualitat 2014 una dotació
econòmica excepcional per import de 250.000 € amb càrrec a la partida
1010-321-46501-01 del pressupost vigent, que es distribuirà entre els
consells comarcals en funció de l'import que aquests destinin al
finançament de les escoles de música l'any 2014 i com a màxim no
podrà ser superior a l'import destinat a les escoles de música
municipals del curs escolar 2011-2012.
3. D’acord amb la clàusula tercera, els consells comarcals que hagin
presentat el Pla d'assistència i cooperació municipal 2014 es
comprometen a elaborar, aprovar i trametre a la Diputació, un Pla
d'assistència complementari que reculli les accions que els consells
desenvoluparan com a conseqüència d'aquesta dotació excepcional i la
Diputació es compromet a revisar, coordinar i aprovar els esmentats
plans.
4. En data 30/05/2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar el
Pla anual 2014 i el Pla d'assistència complementari que preveu
l'Addenda al Conveni marc, del Consell Comarcal de la Conca de
Barberà.
5. En data 25/07/2014, la Junta de Govern de la Diputació va aprovar
els Plans anuals 2014 i el Pla d'assistència complementari que preveu
l'Addenda al Conveni marc, dels consells comarcals del Baix Penedès i
del Montsià.
6. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 27 de
febrer de 2015 va aprovar els plans complementaris als plans
d’assistència i cooperació municipal entre la Diputació de Tarragona i
els consells comarcals 2014 i per error no es va incloure els imports
dels plans complementaris del Consell Comarcal del Montsià, del
Consell Comarcal del Baix Penedès i del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà.
FONAMENTS DE DRET
1. Text refós del Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per a optimitzar la
prestació dels serveis municipals de 21 de febrer de 2014.
2. Addenda al Conveni marc de col·laboració i coordinació entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals per optimitzar la
prestació dels serveis municipals de 21 de febrer de 2014
3. Art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

4. Arts. 108 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Per tant, S'ACORDA:
Primer.- Esmenar l'acord de la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona de data 27 de febrer de 2015 per tal d'incloure els imports
dels plans complementaris del Consell Comarcal del Montsià, del
Consell Comarcal del Baix Penedès i del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà.
Segon.- La dotació econòmica excepcional corresponent als plans
complementaris als plans d’assistència i cooperació municipal entre la
Diputació de Tarragona i els consells comarcals 2014, es distribueix
d'acord els imports detallats a continuació:
-

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal del Baix Camp
Consell Comarcal de l'Alt Camp
Consell Comarcal del Tarragonès
Consell Comarcal del Baix Ebre
Consell Comarcal de la Terra Alta
Consell Comarcal del Montsià
Consell Comarcal del Baix Penedès
Consell Comarcal de la Conca de Barberà
TOTAL

30.551,64 €
69.099,00 €
9.845,00 €
67.848,00 €
21.578,27 €
3.311,63 €
11.573,05 €
25.000,00 €
7.300,00 €

246.106,59 €

Tercer.- Notificar aquest acord als consells comarcals beneficiaris i
traslladar-ho a Intervenció.
Règim de recursos:
-

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar
des de l’endemà de la seva notificació.

- Alternativament i de manera potestativa, recurs de reposició davant el
president de la Diputació de Tarragona, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

SERVEIS INTERNS
Contractació, Aprovisionaments i Expropiacions
PUNT 13.PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS PER MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS
PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT

NÚM. 4 DE LA 2A FASE D'ACCÉS SUD A L'AMETLLA DE MAR,
INCLOSA EN EL CONVENI PENTA.
ANTECEDENTS DE FET
1. Els Ajuntament de l’Ametlla de Mar i del Perelló, per acord dels
respectius plens del dia 31 de juliol de 2013, van aprovar definitivament
el Projecte modificat núm. 4 de la 2a fase de la nova carretera d’accés
sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA. Aquesta
aprovació porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació dels béns i drets afectats.
En data 25 d’abril de 2014, la Junta de Govern de la Diputació de
Tarragona va aprovar el conveni signat entre aquesta i els ajuntaments
de l’Ametlla de Mar i del Perelló sobre el finançament i l’execució de les
obres del Projecte indicat (BOP núm. 147, de 27 de juny de 2014).
En data 30 de maig de 2014, el Ple de la Diputació de Tarragona va
aprovar l’acceptació de la delegació de la competència dels
ajuntaments de l’Ametlla de Mar i del Perelló per expropiar els terrenys
ubicats als respectius termes municipals i necessaris per executar les
obres del Projecte indicat (BOP núm. 137, de 14 de juny de 2014).
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat
Projecte va ser publicada al BOP núm. 184, de 9 d'agost de 2014, al
Diari de Tarragona de data 8 d’agost de 2014, i es va exposar al tauler
d’anuncis de la Diputació de Tarragona i dels Ajuntaments del Perelló i
de l'Ametlla de Mar.
3. Per acord de la Junta de Govern de data 12/12/2014 es va aprovar l
modificar la relació de béns i drets afectats, en el sentit de desafectar
diverses finques inicialment incloses en la relació, d'acord amb l'informe
del tècnic municipal de l'Ametlla de Mar responsable del Projecte.
4. Durant el segon trimestre de 2015 s’ha arribat al mutu acord amb
alguns dels propietaris afectats amb els quals encara no s'havia pogut
aconseguir, respecte les afectacions a les finques i a la quantia de les
indemnitzacions i preus considerats justos per la Diputació.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb
l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la
província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que

consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén
implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la
determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui
es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets
que són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.

Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les següents actes dels preus justos de les finques
que es relacionen, de conformitat amb les dades que figuren a
l’expedient del Projecte modificat núm. 4 de la 2a fase de la nova
carretera d’accés sud a l’Ametlla de Mar, inclosa en el Conveni PENTA:
Finca

Propietari

Domicili

NIF

Import
2.418,91
2.418,91
1.209,45

4

1.209,45
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TOTAL

632,68

7.889,40

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament dels esmentats preus justos,
per un import total de SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS
AMB QUARANTA CÈNTIMS (7.889,40), amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2015.
TERCER. Citar els propietaris de la finca núm. 4 durant la primera
quinzena del mes d'agost per a l’aixecament de les corresponents actes
de pagament i ocupació. En el supòsit què no puguin cobrar l'import
dels preus justos per existir càrregues sobre la finca o per no haver
acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el seu import a la
Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
En el cas de la finca núm. 26, propietat del Ministeri d'Economia i
Hisenda, l'import del preu just s'ingressarà a la Caixa de Dipòsits del
Ministeri d'Economia i Hisenda, d'acord amb les seves instruccions.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar
en l’esmentat acte:

•

XXX, tècnica de la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions, o XXX, directora de l’Àrea de Serveis Interns.

•

XXX, tresorer general, o XXX, cap de Secció de Tresoreria.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per
a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a
cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos
mesos a comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de
pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de
conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del
cadastre immobiliari.

PUNT 14.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE PREUS JUSTOS
ACORDATS PER MUTU ACORD AMB PROPIETARIS AFECTATS
PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES "VIAL D'ACCÉS AL CENTRE
PENITENCIARI MAS D'ENRIC. TRAM TARRAGONA".
ANTECEDENTS DE FET
1. La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió
celebrada el 28 de novembre de 2014, va acordar aprovar
definitivament el Projecte "Vial d'accés al Centre Penitenciari Mas
d'Enric. Tram Tarragona" (BOP núm. 283, d'11 de desembre de 2014).
L'aprovació de l'esmentat Projecte implica la declaració d'utilitat pública,
i la necessitat d'ocupació dels terrenys.
2. La relació de béns i drets afectats per l’execució de l’esmentat
Projecte va ser publicada al BOP núm. 43, de 21 de febrer de 2015, al
Diari de Tarragona de data 20 de febrer de 2015, i es va exposar al
tauler d’anuncis de la Diputació de Tarragona i de l'Ajuntament de
Tarragona.
3. S’ha arribat al mutu acord amb el propietari de la finca núm. 03 del
parcel·lari del Projecte, respecte les afectacions a les finques i a la
quantia de les indemnitzacions i preus considerats justos per la
Diputació.

FONAMENTS DE DRET

1. L’article 10 de la Llei d’expropiació forçosa (en endavant, LEF),
estableix que la utilitat pública s’entén implícita, en relació amb
l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i serveis de la
província.
2. L’article 17 de la LEF diu que quan el projecte d’obres i serveis
comprengui la descripció material i detallada dels béns o drets que
consideri d’expropiació necessària, la necessitat d’ocupació s’entén
implícita en l’aprovació del projecte, però el beneficiari està igualment
obligat a formular la relació esmentada a l’únic efecte de la
determinació dels interessats.
3. L’article 24 de la LEF disposa que l’administració i el particular a qui
es refereixi l’expropiació poden convenir l’adquisició dels béns o drets
que són objecte d’aquella lliurement i per mutu acord.

Per tot el que antecedeix, S'ACORDA:
PRIMER. Aprovar les següents actes dels preus justos de la finca que
es relaciona, de conformitat amb les dades que figuren a l’expedient del
"Vial d'accés al Centre Penitenciari Mas d'Enric. Tram Tarragona":
Finca

Propietari

Domicili

NIF

03

Import
3.211,88

TOTAL

3.211,88

SEGON. Aprovar la despesa i el pagament de l'esmentat preus just, per
un import total de TRES MIL DOS-CENTS ONZE CÈNTIMS AMB
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (3.211,88), amb càrrec a la partida
4040/453/61000 del pressupost de l’exercici 2015.
TERCER. Citar els propietaris de la finca esmentada durant la primera
quinzena del mes d'agost per a l’aixecament de les corresponents actes
de pagament i ocupació. En el supòsit què no puguin cobrar l'import
dels preus justos per existir càrregues sobre la finca o per no haver
acreditat suficientment la titularitat, es consignarà el seu import a la
Caixa de Dipòsits de la Diputació de Tarragona.
QUART. Designar els següents funcionaris de la Diputació per actuar
en l’esmentat acte:
•

XXX, tècnica de la Unitat de Contractació, Aprovisionaments i
Expropiacions, o XXX, directora de l’Àrea de Serveis Interns.

•

XXX, tresorer general, o XXX, cap de Secció de Tresoreria.

CINQUÈ. Traslladar aquest acord al Servei d'Assistència al Territori per
a la redacció dels plànols parcel·laris d’expropiació definitiva per a
cadascuna de les finques afectades.
SISÈ. Comunicar a la Gerència Territorial del Cadastre de Tarragona la
resolució del procediment d’expropiació forçosa en el termini de dos
mesos a comptar a partir del dia següent a la data de l’acta de
pagament i d’ocupació o, en el seu cas, de consignació i d’ocupació, de
conformitat amb el que disposen els articles 35 i 36.c) de la Llei del
cadastre immobiliari.

PUNT 15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9
I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA
TV-3405, DES DE LA TV-3404 A LA PLATJA DELS EUCALIPTUS (1A
FASE).
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per decret de Presidència, de data 1 de juliol de 2014, es va
adjudicar el contracte de les obres del projecte de condicionament de la
carretera TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus (1a
fase) a l’empresa CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ NAVARRO,
SAU (NIF A50316595), per un import d'1.084.721,90 euros (IVA
exclòs), que es va formalitzar en document administratiu el dia 30 de
juliol de 2014.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 15 de maig de 2015, es va
concedir a l'empresa adjudicatària una ampliació del termini d'execució
del contracte fins el 29 de juny de 2015.
3. El dia 26 de juny de 2015 es va signar l’Acta de recepció de les
esmentades obres pels representats de la Diputació i l’empresa
adjudicatària del contracte, en la que es fa constar expressament que
es troben en bon estat, i que s’han executat conforme a les
prescripcions previstes en la documentació tècnica i administrativa que
preveu el contracte.
4. En data 10 de juliol de 2015, el director de l'Àrea del Servei
d'Assistència al Territori tramita el certificat final d’obra (certificació núm.
9 i última), signada el dia 30 de juny de 2015, per l’equip director de les
obres i l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES MARIANO LÓPEZ
NAVARRO, SAU, per un import de 129.499,29 euros (IVA inclòs).
5. L’import d’adjudicació del contracte puja la quantitat de 1.442.012,79
euros (IVA inclòs) i l’import total de les obres executades és de
1.312.513,50 euros (IVA inclòs).

6. L’increment de les unitats executades respecte a les previstes en les
medicions del projecte representa una despesa de 129.499,29 euros,
que suposa un increment del 9,87 % respecte al pressupost
d’adjudicació.
7. En data de signatura electrònica 20 de juliol de 2015, la Intervenció
General ha emès l’oportú informe favorable de fiscalització limitada
prèvia, en el que fa constar que per fer front a les despeses derivades
d'aquesta certificació final hi ha un saldo disponible de 129.499,29
euros, en l'operació número 2015030082-D, comptabilitzada amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 3020-453-61944.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de
14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), és procedent aprovar la
certificació final de les obres executades del contracte.
2. La competència per aprovar la certificació final d’obra correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de
2015 amb núm. de registre 2015-002266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 9 (certificat final d’obra) del
contracte de les obres del projecte de condicionament de la carretera
TV-3405, des de la TV-3404 a la platja dels Eucaliptus (1a fase),
signada el dia 30 de juny de 2015 per l’equip director de les obres i el
representant de l’empresa adjudicatària CONSTRUCCIONES
MARIANO LÓPEZ NAVARRO, SAU (NIF A50316595), per un import
de CENT VINT-I-NOU MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS
AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (129.499,29 euros), IVA inclòs.
Segon. Abonar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb
càrrec a l’aplicació núm. 2015-3020-453-61944 – op.2015030082-D del
pressupost de la Diputació.
Tercer. Disposar que per part de la direcció facultativa de les obres, es
procedeixi a emetre amb la antelació prevista a la finalització del termini
de garantia de les obres, que és de sis (6) anys, i en els termes
previstos en l’art. 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres, que de ser favorable determinarà la devolució o
cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la
tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Serveis
Interns, a la Unitat de Patrimoni i a l’empresa adjudicatària del
contracte.

PUNT 16.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8
I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL CONTRACTE DE LES
OBRES D'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI NOVA SEU DE SERVEIS,
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. Per acord de la Junta de Govern, de data 13 de juny de 2014, es va
adjudicar el contracte de les obres d'adequació de l'edifici Nova Seu de
Serveis, propietat de la Diputació de Tarragona, a l’empresa GARCIA
RIERA, SL (NIF B43029305), per un import de 363.621,13 euros (IVA
exclòs), que es va formalitzar en document administratiu el dia 20 de
juny de 2014.
2. Per acord de Junta de Govern, de data 6 de març de 2015, es va
adjudicar el contracte modificat de les obres abans indicades, per un
import de 42.144,37 euros (IVA exclòs), que es va formalitzar amb
l'empresa adjudicatària GARCIA RIERA, SL, en document administratiu
el dia 14 d'abril de 2015.
3. Els dies 16 de febrer de 2015 i 11 de juny de 2015, es van signar
l’Acta d'ocupació de l'obra i l'Acta de recepció, respectivament, de les
esmentades obres pels representats de la Diputació i l’empresa
adjudicatària del contracte, en la que es fa constar expressament que
es troben en bon estat, i que s’han executat conforme a les
prescripcions previstes en la documentació tècnica i administrativa que
preveu el contracte.
4. En data 8 de juliol de 2015, el cap de Serveis Generals de Règim
Intern tramita el certificat final d’obra (certificació núm. 8 i última),
signada el mes d'abril de 2015, per l’equip director de les obres i
l’empresa adjudicatària GARCIA RIERA, SL, per un import de
154.717,24 euros (IVA inclòs).
5. L’import d’adjudicació del contracte puja la quantitat de 490.976,25
euros (IVA inclòs) i l’import total de les obres executades és de
534.546,50 euros (IVA inclòs).
6. L’increment de les unitats executades respecte a les previstes en les
medicions del projecte representa una despesa de 43.570,25 euros,
que suposa un increment del 8,87 % respecte al pressupost
d’adjudicació.
7. En data de signatura electrònica 20 de juliol de 2015, la Intervenció
General ha emès l’oportú informe favorable de fiscalització limitada
prèvia, en el que fa constar que per fer front a les despeses derivades
d'aquesta certificació final hi ha un saldo disponible de 154.717,24
euros, en l'operació número 60303-D, comptabilitzada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4020-920-62701.

FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de
14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), és procedent aprovar la
certificació final de les obres executades del contracte.
2. La competència per aprovar la certificació final d’obra correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de
2015 amb núm. de registre 2015-002266.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 8 (certificat final d’obra) del
contracte de les obres d'adequació de l'edifici de la Nova Seu de
Serveis, propietat de la Diputació de Tarragona, signada el dia 29 de
maig de 2015 per l’equip director de les obres i el representant de
l’empresa adjudicatària GARCIA RIERA, SL (NIF B43029305), per un
import de CENT CINQUANTA-QUATRE MIL SET-CENTS DISSET
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (154.717,24 euros), IVA
inclòs.
Segon. Abonar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb
càrrec a l’aplicació núm. 4020-920-62701 ass. 6030-D del pressupost
de la Diputació.
Tercer. Disposar que per part de la direcció facultativa de les obres, es
procedeixi a emetre amb la antelació prevista a la finalització del termini
de garantia de les obres, que és de quatre (4) anys, i en els termes
previstos en l’art. 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres, que de ser favorable determinarà la devolució o
cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la
tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Serveis
Interns, a la Unitat de Patrimoni i a l’empresa adjudicatària del
contracte.

PUNT 17.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8
I ÚLTIMA (CERTIFICAT FINAL D’OBRA) DEL CONTRACTE DE LES
OBRES DE SENYALS DÈBILS DE L'EDIFICI DE LA NOVA SEU DE
SERVEIS, PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.
EXPOSICIÓ DE FETS

1. Per decret de Presidència, de data 2 de juliol de 2014, es va
adjudicar el contracte de les obres de senyals dèbils de l'edifici Nova
Seu de Serveis, propietat de la Diputació de Tarragona, a l’empresa
TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, SA (NIF A43440023), per un
import de 291.504,62 euros (IVA inclòs), que es va formalitzar en
document administratiu el dia 14 de juliol de 2014.
2. Per acord de la Junta de Govern, de data 23 de gener de 2015, es va
adjudicar el contracte modificat de les obres abans indicades, per un
import de 26.335,58 euros (IVA exclòs), que es va formalitzar amb
l'empresa adjudicatària TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, SA, en
document administratiu el dia 17 de febrer de 2015.
3. Els dies 16 de febrer de 2015 i 16 de juny de 2015 es van signar
l’Acta d'ocupació de l'obra i l'Acta de recepció, respectivament, de les
esmentades obres pels representats de la Diputació i l’empresa
adjudicatària del contracte, en la que es fa constar expressament que
es troben en bon estat, i que s’han executat conforme a les
prescripcions previstes en la documentació tècnica i administrativa que
preveu el contracte.
4. En data 10 de juliol de 2015, el cap de Serveis Generals de Règim
Intern tramita el certificat final d’obra (certificació núm. 8 i última),
signada el dia 14 de juny de 2015, per l’equip director de les obres i
l’empresa adjudicatària TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, SA, per un
import de 96.652,27 euros (IVA inclòs).
5. L’import d’adjudicació del contracte puja la quantitat de 317.840,20
euros (IVA inclòs) i l’import total de les obres executades és de
341.305,02 euros (IVA inclòs).
6. L’increment de les unitats executades respecte a les previstes en les
medicions del projecte representa una despesa de 23.464,82 euros,
que suposa un increment del 7,38 % respecte al pressupost
d’adjudicació.
7. En data de signatura electrònica 20 de juliol de 2015, la Intervenció
General ha emès l’oportú informe favorable de fiscalització limitada
prèvia, en el que fa constar que per fer front a les despeses derivades
d'aquesta certificació final hi ha un saldo disponible de 96.652,278
euros, en l'operació número 6038-D, comptabilitzada amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 4020-920-62701.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb el que disposa l’article 235.1 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011 de
14 de novembre (d’ara endavant TRLCSP), és procedent aprovar la
certificació final de les obres executades del contracte.

2. La competència per aprovar la certificació final d’obra correspon a la
Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 16 de juliol de
2015 amb núm. de registre 2015-002266.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Aprovar la certificació núm. 8 (certificat final d’obra) del
contracte de les obres de senyals dèbils de l'edifici Nova Seu de
Serveis, propietat de la Diputació de Tarragona, signada el dia 14 de
juny de 2015 per l’equip director de les obres i el representant de
l’empresa adjudicatària TELEX INTEGRACIÓ DE XARXES, SA (NIF
A43440023), per un import de NORANTA-SIS MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (96.652,27
euros), IVA inclòs.
Segon. Abonar la despesa derivada d’aquesta certificació final amb
càrrec a l’aplicació núm. 4020-920-62701 ass. 6038-D del pressupost
de la Diputació.
Tercer. Disposar que per part de la direcció facultativa de les obres, es
procedeixi a emetre amb la antelació prevista a la finalització del termini
de garantia de les obres, que és de quatre (4) anys, i en els termes
previstos en l’art. 235.3 del TRLCSP, el corresponent informe sobre
l’estat de les obres, que de ser favorable determinarà la devolució o
cancel·lació de la garantia, la liquidació del contracte, i en el seu cas la
tramitació del pagament de les obligacions pendents.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció General, a l'Àrea de Serveis
Interns, a la Unitat de Patrimoni i a l’empresa adjudicatària del
contracte.

PUNT 18.- PROPOSTA DE DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA
DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UNA
LLICÈNCIA ANUAL DE LIFERAY PORTAL ENTERPRISE EDITION I
DELS SERVEIS D'ACTUALITZACIÓ I SUPORT ASSOCIATS.
EXPOSICIÓ DE FETS
1. L'empresa LIFERAY, SL (NIF B85341162), adjudicatària del
contracte de subministrament d'una llicència anual de Liferay Portal
Enterprise Edition i el serveis d'actualització i suport associats, va
constituir el dia 8 de setembre de 2014, la garantia definitiva per un
import de 1.035,95 euros, per a respondre del contracte esmentat.
2. El dia 24 de febrer de 2015, es va signar l’Acta de recepció de
l'esmentat subministrament pels representats de la Diputació i
l’empresa adjudicatària del contracte, en la que es fa contar que
comprovada i valorada l'execució de la prestació del subministrament

aquest s’ha realitzat d’acord amb les prescripcions establertes en la
documentació tècnica i administrativa que preveu el contracte complint
satisfactòriament amb la finalitat del mateix sense establir termini de
garantia.
3. En data 12 de maig de 2015, el director tècnic d'Aplicacions de l'Àrea
de Coneixement i Qualitat informa que no hi ha cap inconvenient
perquè es retorni la garantia definitiva del contracte.
FONAMENTS DE DRET
1. L'article 102.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
preveu que la garantia no es torna o cancel·la fins que no venci el
termini de garantia i s'hagi complert satisfactòriament el contracte.
2. La competència per aprovar la devolució de la garantia correspon a
la Junta de Govern, d’acord amb la delegació de competències del
President, efectuada per decret de Presidència de data 25 de juliol de
2011 amb núm. de registre 1-2011-1583.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer. Tornar a l'empresa LIFERAY, SL (NIF B85341162), la garantia
definitiva del contracte de subministrament de d'una llicència anual de
Liferay Portal Enterprise Edition i el serveis d'actualització i suport
associats, per un import de MIL TRENTA-CINC EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.035,95 euros), constituïda segons Carta
de Pagament núm. 2014000280, del dia 8 de setembre de 2014.
Segon. En compliment del que disposa la clàusula 16a 3a del Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte, la
devolució de la garantia definitiva esmentada en el punt anterior resta
condicionada a què l'adjudicatari del contracte acrediti, davant de la
Tresoreria general d'aquesta Diputació, la documentació justificativa
d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.
Tercer. Notificar-ho a l’empresa adjudicatària del contracte.
Quart. Comunicar-ho a la Intervenció general, a la Tresoreria general i
al director de l'Àrea de Coneixement i Qualitat.
Règim de Recursos:
-

Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos
des de l’endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós
Administratiu de Tarragona.

-

De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d’1 mes des de l’endemà de la notificació, davant del
president de la Diputació.

INTERVENCIÓ
PUNT 19.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS DE
DESPESES I RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS (FACTURES).
EXPOSICIÓ DE FETS:
1. La Intervenció ha rebut diverses relacions d’aprovació que inclouen
factures i certificacions d’obra conformades pels responsables dels
departaments de la Diputació.
2. Un cop revisades i fiscalitzades les factures i les relacions de
conformitat, s’han emès les relacions comptables d'obligacions
reconegudes per tal d’aprovar les factures i les certificacions d’obres.
FONAMENTS DE DRET:
1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 2015-2266 de delegació de
competències.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigents que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
S'ACORDA:
1. Aprovar les factures incloses en les relacions amb càrrec al
pressupost de l'exercici 2015 que es relacionen i s’annexen a
l'expedient, per un import total de 949.159,56 €, ja que es disposa de
crèdit suficient en les aplicacions pressupostàries corresponents:
Gabinet Presidència i Planificació
Núm. 01698

24.568,84 €
24.568,84 €

Secretaria, Intervenció, Tresoreria
Núm. 01620
Núm. 01622

7.554,10 €
838,60 €
6.715,50 €

Coneixement i Qualitat
Núm. 01621
Núm. 01655

6.177,64 €
5.561,89 €
615,75 €

Recursos Humans-OPE
Núm. 01623

4.032,60 €
4.032,60 €

Serveis Interns
Núm. 01590

389.072,47 €
9.176,13 €

Núm. 01624
Núm. 01625
Núm. 01637
Núm. 01638
Núm. 01640
Núm. 01641
Núm. 01642
Núm. 01644
Núm. 01709
Núm. 01720

2.916,16 €
772,83 €
12.485,13 €
283.915,45 €
9.575,48 €
5.227,20 €
52.605,56 €
3.415,41 €
8.741,36 €
241,76 €

SAM
Núm. 01609
Núm. 01681
Núm. 01699

11.527,42 €
3.066,32 €
3.250,54 €
5.210,56 €

SAC
Núm. 01610
Núm. 01612
Núm. 01613
Núm. 01614
Núm. 01630
Núm. 01634
Núm. 01650
Núm. 01651
Núm. 01653
Núm. 01654
Núm. 01683
Núm. 01684
Núm. 01694
Núm. 01695
Núm. 01708
Núm. 01710
Núm. 01711
Núm. 01712
Núm. 01713
Núm. 01718

111.086,91 €
2.500,22 €
6.030,05 €
856,92 €
743,00 €
14.123,93 €
10.462,21 €
4.740,64 €
2.903,69 €
1.561,01 €
2.724,81 €
2.180,01 €
5.781,90 €
229,72 €
344,83 €
11.517,37 €
18.000,00 €
398,24 €
395,16 €
25.464,21 €
128,99 €

SAT
Núm. 01649
Núm. 01667
Núm. 01679
Núm. 01680
Núm. 01696
Núm. 01715

395.139,58 €
75,33 €
359.022,51 €
513,78 €
6.301,69 €
29.133,89 €
92,38 €

2. Ordenar el pagament de les relacions anteriors perquè per part de la
Tresoreria s'abonin els imports corresponents.

PUNT 20.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE JUSTIFICANTS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS REGULADES PER
CONVENIS.
Vistes les propostes de resolució dels departaments de Secretaria,
Cultura i la Unitat de Cooperació i actuacions integrals al territori del
SAM, respecte la documentació presentada per les entitats que es
relacionen a continuació, per justificar les aportacions i subvencions
concedides en els convenis aprovats pels acords que així mateix
s'indiquen, que compleixen els extrems assenyalats a les bases
d'execució del pressupost:
1. Aportació al Consorci del Teatre Fortuny 2015
Quantitat concedida: 250.000 eurosAcord Junta Govern: 10/04/2015
Quantitat lliurada: 125.000 euros (1r. i 2n. trimestres 2015)
Objecte: aportació de la Diputació de Tarragona com a membre del Consorci
2. Conveni amb Associació Teatrescola de Valls 2015
Quantitat concedida: 12.000 euros
Acord Junta Govern: 20/02/2015
Quantitat lliurada: 6.927,63 euros (segons justificació presentada)
Objecte: subvencionar la coordinació i realització de la Campanya de Teatre a
l'Escola 2015
3. Conveni amb Fundació Aula d'Alts Estudis Electes 2013
Quantitat concedida: 5.121 euros
Acord Junta Govern: 25/10/2013
Objecte: subvencionar la segona edició del Màster en govern local

S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la documentació rebuda de cada una de les entitats,
amb les quantitats que s'indiquen, a càrrec de les aplicacions
pressupostàries així mateix assenyalades:
1. Consorci del Teatre Fortuny
Quantitat a lliurar: 62.500,00 euros (3r. trim.2015)Aplicació pressupostària:
6011 334 46700 01
2. Associació Teatrescola
Quantitat a lliurar: 3.352,23 euros (3r. pag. segons justificació presentada)
Aplicació pressupostària: 2010 326 48000 01
3. Fundació Aula d'Alts Estudis Electes

Quantitat a lliurar: 5.121,00 euros
Aplicació pressupostària: 1010 922 48000 02
Segon.- Aquests assentaments aniran a càrrec del pressupost de la
Corporació, segons les relacions comptables a l'aprovació que
s'adjunten a l'expedient.
Secretaria..........................................................…..
Núm. 1782 ...............................................................

62.500,00 euros
62.500,00 euros

Cultura......................................................................
Núm. 1790 ................................................................

3.352,23 euros
3.352,23 euros

SAM..........................................................................
Núm. 1786 ...............................................................

5.121,00 euros
5.121,00 euros

Tercer- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports
als beneficiaris que figuren en dites relacions.

PUNT 21.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS I
LLIURAMENT DE DIVERSES SUBVENCIONS.
Vistes les propostes de resolució de diversos departaments d'aquesta
Diputació, respecte la documentació presentades pels beneficiaris per
justificar les subvencions atorgades en el seu dia corresponents a
diverses línies de subvencions,
Vist que compleixen els extrems assenyalats a les bases d'execució del
pressupost, s'han inclòs a les relacions comptables d'aprovació de
reconeixement d'obligacions que s'annexen a l'expedient i es relacionen
a continuació, per un import total de 60.876,20 euros, segons el detall
següent:
Servei d'Assistència Municipal ................................. 23.411,10 euros
Núm. 1777 ......................................................................…..…. 23.411,10 euros

Servei d'Assistència al Ciutadà ................................ 37.465,10 euros
Núm. 1773 ....................................................................……... 15.284,00 euros
Núm. 1783 ....................................................................…….… 5.840,35 euros
Núm. 1784 .......................................................................……. 2.943,90 euros
Núm. 1785 ......................................................................……... 13.396,85 euros

S'ACORDA:
1.- Aprovar la documentació justificativa presentada pels diferents
beneficiaris de les subvencions concedides en el seu dia i que consten
a les relacions comptables relacionades.
2.- Ordenar el pagament per a que la Tresoreria aboni els imports als
beneficiaris que figuren a les relacions.
TRÀMIT D’URGÈNCIA

Tot seguit es passa a tractar l'assumpte que ha estat declarat
prèviament d'urgència
- Proposta d'ordenació del pagament del 3r termini corresponent al
contracte de compravenda de l'immoble situat als carrers Pere
Martell i Higini Anglés

EXPOSICIÓ DE FETS:
1. Per acord del Ple de la Diputació de 30 de novembre de 2012 es va
aprovar l'adquisició, a títol onerós, de l'immoble propietat de Catalunya
Banc i Catalunya Caixa, ubicat entre els carrers Pere Martell i Higini
Anglès, per un import de 8.794.342,95 €. En el mateix acord s'aprovava
el Plec de Condicions que regulaven l'adquisició.
2. Per acord del Ple de la Diputació de 26 de juliol de 2013 es va
aprovar el pagament en cinc anualitats del preu de compravenda que
s'haurà de satisfer als dos propietaris actuals de l'immoble, Fundació
Catalunya-La Pedrera i Catalunya Banc, SA de la manera que s'indica:
Pagament
1r pagament:
Moment de
l'escriptura
2n. pagament:
30.07.14
3r pagament:
30.07.15
4t pagament:
30.07.16
5è pagament:
30.07.17
6è pagament:
30.07.18

Catalunya Banc
SA

Fund. Privada
Catalunya-La Pedrera

Total

619.533,52 €

259.900,78 €

879.434,30 €

619.533,52 €

259.900,78 €

879.434,30 €

1.239.067,03 €

519.801,56 €

1.758.868,59 €

1.239.067,03 €

519.801,56 €

1.758.868,59 €

1.239.067,03 €

519.801,56 €

1.758.868,59 €

1.239.067,03 €

519.801,56 €

1.758.868,59 €

6.195.335,15 €

2.599.007,80 €

8.794.342,95 €

3. D’acord amb el que s’ha exposat prèviament, i en base amb els
terminis de pagament establerts, procedeix aprovar l’ordenació del 3r
pagament als propietaris de l’immoble.
FONAMENTS DE DRET:

1. Decret de data 16 de juliol de 2015, núm. 8004330008-00-2015002266 de delegació de competències del president de la Diputació a la
Junta de Govern.
2. Les Bases d'Execució del pressupost vigent 2015 que regulen el
reconeixement i liquidació d'obligacions.
S'ACORDA:
1. Ordenar el 3r pagament, als dos propietaris actuals Catalunya Banc
SA (A65587198) i Fund.
Privada
Catalunya
La
Pedrera
(G65345472), del preu de compravenda de l'edifici ubicat entre els
carrers Pere Martell i Higini Anglès, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 6012-933-62700-02 del pressupost 2015 de la
Corporació, d’acord amb el detall i imports que s’indiquen a continuació:

Catalunya Banc SA

Fund. Privada Catalunya - La
Pedrera

Total

1.239.067,03 €

519.801,56 €

1.758.868,59 €

2. Notificar aquest acord als propietaris, Fundació Catalunya - La
Pedrera i Catalunya Banc, SA i a l'Àrea de Serveis Interns.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió quan son les
onze del matí, jo al Secretària dono fe.

